
 

Condicions de venda i subministrament 

ELECTRO-MANTENIMENTS CASTELLAR, S.L.L. 

 

1.- OFERTES 

Les ofertes emeses pel venedor constitueixen l’únic document que prevaldrà sobre qualsevol 

altre tipus de negociació o pacte. 

Aquestes no suposen una proposta contractual, sinó una incitació a generar comanda. 

La validesa serà de 30 dies hàbils a partir del dia d’enviament al client. 

 

2.- ACCEPTACIÓ COMANDA 

El contracte de compra-venda o serveis es considerà formalitzat només amb l’acceptació 

expressa per part del venedor mitjançant l’emissió d’una CONFIRMACIÓ de comanda. 

El client ha d’haver complert amb les seves obligacions fins aquest moment. 

 

3.- PREUS 

S’entenen aquests posats a les nostres instal·lacions: no s’inclouen embalatges, ports ni 

assegurances.  

Tots els imports, tasses, arbitris, etc, que gravin la compra-venda aniran a càrrec del client. 

 

4.- TERMINIS DE LLIURAMENT 

Els terminis de lliurament depenen de: del procés de fabricació dels nostres proveïdors, de les 

agències de transport, dels endarreriments deguts a tramitacions oficials, dels períodes festius 

dels nostres proveïdors, de vagues o demés situacions alienes al venedor. 

En qualsevol cas el venedor no assumirà cap mena de responsabilitat per aquests o altres 

motius. 



El termini s’allargarà per un període igual al perdut per les causes esmentades.  

El termini de lliurament comença a comptar a partir de la data de recepció de la comanda  i 

sempre i quan el client hagi complert amb les seves obligacions. 

Queda entès que per la naturalesa indicativa dels terminis de lliurament el venedor no podrà 

ser considerat responsable dels danys, directes o indirectes, que es poguessin ocasionar per 

endarreriments de l’entrega. 

 

5.- TRANSPORT 

L’entrega dels materials s’entén en base a l’incoterm EXW. 

 

6.- DEVOLUCIONS 

En el cas de comandes urgents i/o de muntatges especials no s’admetran devolucions. 

Els productes tornats que presentin manipulacions tan a l’embalatge com en el contingut seran 

afectats per un demèrit a determinar en cada producte.  

 

7.- GARANTIA 

Tota responsabilitat que pogués tenir el venedor quedarà exclosa quan: 

a) Utilització incorrecta, anòmala o excessiva 

b) Manteniment inadequat, incorrecte o deficient 

c) Aplicacions indegudes, una finalitat diferent a la indicada 

d) Muntatges incomplerts o defectuosos: posades en marxa realitzades per personal 

inexpert o a un tractament negligent 

e) El desgast natural de les coses 

La garantia dels nostres productes tindran una durada de 24 mesos. 

Aquest període comença a comptar des del moment d’entrega al comprador. Inclús si aquest 

no l’usa d’immediat. 

 

8.- COMPETÈNCIA 

L’àmbit jurisdiccional on s’atendran totes les possibles incidències derivades del contracte de 

compra-venda seran els jutjats i tribunals de Barcelona. 


